
 
 

Operador Rede de Abastecimento (M/F) 
Abastecimento de Água | Direção de Exploração 

 
A Águas e Energia do Porto, E.M pretende reforçar na sua equipa operacional responsável pela instalação, 
reparação e manutenção de infraestruturas, um trabalhador para a função de operador de rede de 
abastecimento. 
 
Principais responsabilidades: 
 

a) Efetuar a reparação de fugas de água, roturas e restantes avarias, consertando ou substituindo a rede 
de abastecimento de água com anomalias; 

b) Realizar as atividades necessárias para uma reparação adequada das anomalias da rede de 
abastecimento de água, desde o ato da suspensão do serviço de abastecimento da água até à correta 
sinalização do local de reparação, assegurando no final a completa reposição do serviço nas melhores 
condições de segurança; 

c) Efetuar a deteção e localização de fugas de água e avarias na rede, para pronta reparação; 
d) Efetuar todos os trabalhos de pichelaria e de abertura e fecho de vala decorrentes das intervenções 

na rede; 
e) Realizar ações de limpeza, desinfeção e manutenção das fontes, fontanários e bebedouros sob a 

tutela da Empresa; 
f) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelos Clientes e população em geral, no âmbito do 

processo de reparação das redes; 

Perfil preferencial: 
 

a) Habilitação académica: 12º ano; 
b) Carta de condução (categoria mínima: B, B1) – obrigatório; 
c) Capacidade de organização, autonomia e sentido de responsabilidade.  
d) Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 
e) Experiência na execução de escavações, aterro de valas e reparação de avarias em condutas, 

canalizações e acessórios; 
f) Disponibilidade horária: horário por turnos diurnos, rotativo semanal; 

 

Oferecemos:  
 

a) Remuneração compatível com a função e experiência demonstrada; 
b) Integração num ambiente organizacional desafiante, numa equipa dinâmica e com projetos 

inovadores; 
c) Formação contínua no âmbito das funções e responsabilidades. 

Os interessados deverão enviar a candidatura com o seu C.V. atualizado no formato 

“nome_disponibilidade”, para o email rhdesenvolvimento@aguasdoporto.pt, com a descrição no assunto 

“Operador Rede Abastecimento”. 


